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Voorwoord 

Het is onze visie dat… 

…mensen heel goed weten hoe de dingen beter, sneller en goedkoper kunnen. Elke organisatie heeft 

daarmee een enorm waardecreërend vermogen. 

Het is onze passie dat… 

…teams en organisaties hun waardecreërend vermogen benutten. Dat mensen inspiratie vinden in het 

doen. En in elkaar. En, dingen bereiken die inspireren. Die weer aanzetten tot nog mooiere dingen. Met 

mensen. Tussen mensen. In teams. In onze stad. In ons land. In onze wereld. 

Wij geloven in… 

…de potentie van elke deelnemer in Share-board. Of het nu gaat om frisse ideeën, om uitgevoerde taken 

of om behaalde resultaten. Wij geloven dat inspiraties het verdienen om te stromen. Om te realiseren, te 

ontmoeten, te delen. En om dingen te bereiken. 

Wij beloven dat…  

… elke organisatie het enorme waardecreërend vermogen kan AAN-zetten. Daar is samenhang en 

verbinding voor nodig. Samenhang in informatie en Verbinding tussen mensen. Wij ontsluiten met 

Share-board positieve krachten van ieder team. Van iedere organisatie. Share-board maakt samen-

werken inspirerend en effectief. 

De Inspiratie 

✓ De Nationale Denktank van 2011 )  rekent ons voor dat het bruto binnenlands product (BBP) met 1

20% verbetert, door onder meer de verbeterideeën van medewerkers te benutten. 

✓ Raymond Floyd leert ons in ‘A Culture of Rapid Improvement’  ) dat in Amerika een medewerker 2

gemiddeld 0,0014 verbeterinitiatief per jaar realiseert. En, zo schrijft Floyd, bij Toyota worden 40 

verbeterideeën gerealiseerd per jaar. De Toyotanen doen het dus 3000x beter. Als we mogen 

aannemen dat Europeanen net zo effectief zijn als Amerikanen en als we bovendien mogen 

aannemen dat Toyotanen niet meer bijzonder zijn dan wij, kunnen wij het dus ook 3000x beter dan 
nu. 

✓ Onze eigen ervaring leert dat medewerkers in afdelingen in alle organisaties bijzondere resultaten 

kunnen neerzetten en veel waarde kunnen creëren met goede aandacht en goede hulpmiddelen. 

 ) Stichting de Nationale Denktank, 2011, ISBN 9789078757009, www.nationale-denktank.nl1

 ) Raymond C. Floyd, A Culture of Rapid Improvement, ISBN: 15632737802
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De Doelgroep 

Deze handleiding is bedoeld voor de dienstverlenende organisatie en de manager en zijn team (afdeling) 

of de directeur en zijn werkmaatschappij (business unit) en om zelfstandig effectiever het verkopen leuk 
en doelmatig te maken. Betere verkoopresultaten kun je behalen door de informatie van professionals 

te benutten en om tot scherpe keuzes te komen en gerichte acties uit te zetten.  

De Share-board Team Selling Aanpak 

De Team Selling Aanpak is gebaseerd op jarenlange sales ervaring, zowel uitvoerend als managerial. De 
aanpak richt zich op zelfredzaamheid en bevat concrete checklists en tiplists. 

De Share-board Applicatie 

De Applicatie en deze Team Selling Aanpak vullen elkaar aan. De Share-board Aanpak is ook toe te 

passen zonder de Share-board Applicatie, indien het enkel team betreft dat fysiek in één ruimte 
samenwerkt. In dat geval kun je met een whiteboard en een lead- en actielijstjes prima uit de voeten.  

Echter, zodra je samenwerkt over meerdere locaties, met meerdere afdelingen, te maken hebt met 

dienstroosters, verschillende werkdynamieken en samenwerkt met teamleden van verschillende 

organisaties en waarbij teamleden ook van huis werken of vaak onderweg zijn, is de Share-board-
Applicatie onontbeerlijk.  

Share-board vormt het dan gezamenlijke team-desktop. Share-board is een internet-applicatie dat voor 

alle teamleden te benaderen is. 24 uur per dag. Vanaf elke computer, tablet of smartphone met een 

internet-verbinding. Share-board werkt op alle moderne browser, zoals de hogere Internet Explorer-
versies, Safari, Firefox en Chrome.  

De combinaties van functies in de Share-board-Applicatie zijn uniek. Share-board is ingericht om leads 

tot opdrachten te brengen. Share-board helpt teams om leads te ontwikkelen, te selecteren en tot een 

overeengekomen opdracht te brengen. Share-board geeft inzicht in de voortgang van leads en 
prospects tot opdrachtverlening. Share-board faciliteert en geeft inzicht in de besluitvorming rond de 

lead-funnel. 

Check ook Introductiepagina  https://www.share-board.nl/team-selling/ 

Check ook de blog  https://www.share-board.nl/blog/-211-de-7-regels-voor-succesvol-team-selling/ 
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Inleiding 

Je hebt een middelgroot bureau of een practice… 

… binnen een groot dienstverlener 

… middelgrote tot grote (corporate) klanten 

… een goed team.  

Jullie zijn succesvol.   

Je hebt ambitieuze sales doelstellingen  

 voor mooie opdrachten,  

 gemotiveerde professionals en  

 aansprekende klanten. 

Je wenst … 

… te groeien en je positie in de markt te verstevigen 

… tientallen nieuwe prospects en leads bij bestaande klanten 

… je energie te steken in mooie en kansvolle leads 

… niet je energie te verliezen in kansarme leads 

… te weten hoe je je kansen kan inschatten en vergroten 
… kan sturen op het aantal en soort leads 

 … bovendien hele mooie opdrachten. 
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Je weet dat je succesvol bent als… 

… je pitch en je propositie scherp is 

… je know how op het juiste moment en op de juiste manier neerzet 

… de dagelijkse contacten van je professionals gebruikt in je sales 

… alle professionals mee- en samenwerken aan de leads 
… je snel en effectief kan schakelen. 

Je weet wat nodig is. Namelijk… 

… gecoördineerde sales: sales en professionals kunnen hun rol pakken 

… professionals die weten wat te doen voor die ene lead 

… iedereen weet wat de ander doet voor die ene lead 
… dat elke professionals zijn/haar rol kan invullen 

… een gemeenschappelijke sales funnel 

… een gemeenschappelijke (sales) taal (vocabulaire) 

Voor het richten van je energie. 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Er is meer dan Team Selling alleen 

Team Selling: 

 Maak regie mogelijk. Zorg dat ieder zijn deel kan doen.  

Team Buying: 
 Herken en leer van de beïnvloeders en beslissers. Pas aan. 

Team Delivery: 

 Maak de propositie op maat. En doe het op tijd. 

De kenmerken voor effectief Team Selling 

• Professionals en sales in één SB-team (closed user group). 
• Alle teamleden altijd op de hoogte. Direct terugkoppelen. 

• Thuis. Op kantoor en onderweg. Snel kunnen acteren.  

• Sales funnel voor je Leads en Acties. De basis voor keuzes. 

• Dwingt structuur en discipline af. Geeft focus. Richt energie. 

• Checklist voor leads: niets vergeten. You never get a 2nd chance. 
• Makkelijk en efficient. Niet zoeken in je mail. Alles op een rijtje. 
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Team Selling is een geregisseerd sales proces 

… om corporate accounts optimaal te bedienen door een samenwerking van sales en consultants 

enerzijds en de beïnvloeders en beslissers van de klant anderzijds, om de propositie (het aanbod) 

optimaal af te stemmen op de werkelijke behoefte en doelstellingen en de opdrachtnemer én 

de opdrachtgever samen in staat te stellen het bedoelde resultaat daadwerkelijk te realiseren. 

Tips voor pragmatisme. De kunst van de eenvoud.  

- Voorkom boekenschrijverij. Maak geen dikke plannen.  

- Verzamel op één plek en deel de informatie die nodig is:  

- over je klant- en prospect-organisatie 

- over de lead  
- over de contactpersonen (beslissers) van de klantorganisatie 

- acties en de resultaten 
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De 7 regels voor Team Selling 

1 Spreek één taal: vocabulaire voor lead-ontwikkeling 

2 Kies je prospects: Markt-, account- en sales-planning 

3 Volg en stuur op je leads: Lead-fasering 

4 Máák het succes en vergeet niets: Lead-checklist 
5 Doe het nu: Lead-opvolging en acties uitvoeren 

6 Kies tussen waarde, kans en kosten: Sales funnel 

7 Werk makkelijk samen aan leads: Share-board 

1. Eén taal.  

Om samen te werken moet je dezelfde taal spreken. Begrippen dienen voor betrokken eenzelfde 

betekenis te hebben. Dat geldt ook voor Team Selling: een gemeenschappelijke vocabulaire om samen 
leads te ontwikkelen. Van belang is dan om ’af te spreken’ wat je verstaat onder Lead-fasering 

bijvooorbeeld. En, wat je mag verwachten van een Lead-initiatief. Wat het nut van een Accountplan is en 

hoe hou je dat pragmatisch. Feitelijk zijn alle begrippen die op deze handleiding staan de zaken die 

voor Team Selling van belang zijn.  

Tip.  

Neem met elkaar even de tijd om de inhoud van deze handleiding tot je te nemen en met elkaar 
te bespreken. Dat is voldoende om de terminologie te leren kennen en te komen tot een 

gemeenschappelijk begrip. Zo heb je het onderling over hetzelfde en kun je effectief 

communiceren. 
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2. Spot je prospects: Markt-, Account- en Sales-planning 

In de Fase 1 bepaal je als bureau in welke markt(segmenten) en corporates je de kansen ziet en hoe je 

de aandacht gaat inzetten (investering). Je evalueert in één of twee rondes jouw propositie, de 
(potentiele) behoefte, de waarde die je kunt brengen en hoe je die gaat brengen.  

I. In een Marktplan beschouw de markt (of marktsegment) die voor jullie relevant is. Maak je markt 

overzichtelijk en geef aan waar je het meest verwacht (en waarom).  

Een format van een Marktplan kan als volgt zijn.  

Trends en ontwikkelingen over enige jaren de toekomst in. 

Algemene thema’s en behoeften bij potentiele klantorganisaties in die markt.  

In welke mate passen jullie kernvaardigheden goed op de thema’s en behoeften?  

Wat is je visie, missie, ambitie en doelstellingen?  
Waar liggen de concrete kansen?  

II. In een Accountplan beperk je je tot één corporate klant of prospect en verzamel je onderwerpen. 

Een format van een Accountplan kan zijn 

Relevante thema’s en issues die spelen in de branche/sector 

Wat is hun SWOT en hun positie in hun markt? 

Wie heeft last van die thema’s, wie beslist, wie beïnvloedt? 

Wat is jouw SWOT voor deze account en op de thema’s? 

Wat is jouw share-of-wallet en concurrentiepositie?  
Hoe jouw kansen te vergroten? 

III. De keuzes die je maakt voor bijvoorbeeld een jaar neem je op in een Sales plan. Je bepaalt welke 

thema’s en prospects/accounts voor het komende jaar op de agenda staan en wat je ambities zijn deze 

periode. 

Tip.  Het hoeft niet allemaal in één keer gevuld en klaar te zijn.  
  Gaandeweg vul je samen aan wat aangevuld kan of moet worden.  
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Als je dit proces met Share-board wilt ondersteunen, doe dan het volgende. 

1. Maak een team aan en geef het de naam ‘Sales’ 
2. Maak een Kenmerk aan met ‘Account’ en maak subkenmerken met alle klanten en prospects 

3. Maak een notitie: ‘Marktplan’ 

4. Maak een notitie: ‘Salesplan’  

5. Maak voor klanten/prospects met een gezamenlijke focus een notitie: Accountplan Naam BV 

6. Nodig de collega’s uit (die mee gaan doen met sales) 
7. Maak voor je contacts notities met de naam (voorbeeld): Contact Frans de Waal. Verzamel daar 

contactgegevens ook de persoonlijke informatie (prive, hobby).  

8. Spreek acties af, maak die acties aan en ‘koppel’ die acties aan het Account plan.  

Zie hieronder het accountplan van Frans Logistics BV. 

  Keep it simple.  

  Voorkom boekenschrijverij.  
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Aan de rechterzijde zie je dat het accountplan is gekoppeld aan het Marktplan, Salesplan, de Acties en 

Contacten. Met die koppelingen hou je het overzicht over je sales activiteiten. Als je klikt op de koppelingen, dan 

opent zich dat item. Als je klikt op “Marktplanning”, dan ga je naar “Marktplanning”.  

Je ziet dat hier twee leads lopen: “Lead Stroomlijnen logistiek” en de “Lead Agility improvement”.  
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3. Volg en stuur op je leads: Lead-fasering 

Het betreft hier het plannen en volgen van de voortgang van leads. Om een eenduidig begrip te hebben 

bij de ontwikkeling van leads, is het goed een fasering van die ontwikkeling over een te komen. Je kunt 

elkaar beter helpen als je weet in welke fase de kans zich bevindt.  

Als je kunt zeggen “We zitten in fase 3 van de kans bij Fransen Logistics BV”, dan begrijpen je collega’s 

dat je nog even het verschil kan maken door het voorstel te verscherpen en even met elkaar te sparren. 

Dan vergroot je met elkaar de kans op succces. En, pas bij fase 5 dienen de juridsche aspecten scherp 

gezet worden. Je kunt ook afspreken dat alle fase 4 voorstellen eerst langs de directie moeten, voor de 

final say, zeker als er sprake is van investeringen. Kortom, in het vaak fluide sales proces, creëer enkele 
concrete stappen die grip geven.     Deze fasering is gebaseerd op best practices. 

1. Spot en valideer kans/behoefte 

2. Kwalificeer kans/behoefte met klant 

3. Afronden van oplossing en beoogd resultaat 
4. Maken en voorbespreken van voorstel 

5. Formaliseren en presenteren van voorstel 

6. Contracteren & Mobiliseren 

Het commerciele traject loopt (vaak deels parallel) over naar de opdrachtuitvoering: 
A. Voorbereiden en/of ontwikkeling 

B. Implementeren en/of invoeren 

C. Eventueel overdragen naar beheer 

D. Evalueren en bijstellen 

We spreken hier bewust van ‘kans/behoefte’ om het belangrijke onderscheid te maken tussen hetgeen je 

komt brengen en het geen nodig geacht wordt in de ogen van de klant.  

Als je wilt dat Share-board dit proces ondersteunt… 

….dan kan de Beheerder van dit team de volgende subkenmerken aanpassen naar (zie hieronder): Spot 

en valideer kans/behoefte, Kwalificeer kans/behoefte met klant, Afronden van oplossing en beoogd 

resultaat, Maken en voorbespreken van voorstel, Formaliseren en presenteren van voorstel, Contracteren 

& Mobiliseren, Voorbereiden en/of ontwikkeling, Implementeren en/of invoeren, Eventueel overdragen 
naar beheer en Evalueren en bijstellen.  

Zie ook bij “TIP: Overzicht met Kenmerken en Subkenmerken” 

Bij alle leads kun je dan deze status en voortgang toekennen - voor de Sales funnel. Zie verderop. 
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4. Máák het succes en vergeet niets: Lead-checklist 

Deel je aanpak bij Lead-initiatieven. Laat je helpen door  je collega’s. Maak voor elke lead een Lead-

initiatief aan in Share-board. Zie het voorbeeld in de screenshot (klik er op om te vergroten). Zo zijn alle 

betrokkenen op de hoogte van de kansen en de aanvliegroute. Zeer van belang is je waardepropositie 
vanuit de klant geredeneerd. Van een lead-initiatief kun je het volgende verzamelen en delen: 

Samenvatting 

Te verbeteren (bij de klant) 

Aanpak (Oplossing) 
Voortgang (van de lead) 

Baten en Voordelen (van de lead) 

Kosten en Benodigdheden (van de lead) 

Opmerkingen 

Let op.  

Deze informatie verzamel je en gebruik je (samen), alleen als meerdere personen werken aan dezelfde 

lead, als je van elkaar wilt leren en als je wilt dat anderen bijdragen aan deze leads en het nodig is dat 

allen op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. 

Zet Acties uit die de kans vergroten. Iedereen kan reacties geven of zelf zaken toevoegen. Alle 

betrokkenen zien direct wie wat toevoegd en kunnen zelf bijdragen.  

Tip  
Gebruik de lead-checklist (zie verderop). De Lead-Checklist laat je weten wat te doen voor 

succes van elke lead. Maak een Notitie aan met - als voorbeeld - de titel Lead-checklist Strategie-

opdracht Fransen Logistiek BV. Kopieer en plak de items over van de Generieke Lead-Checklist en 

vul de aspecten in die je weet en bepaal welke aspecten uitgezocht moet worden om verdere 

stappen te nemen - en te zorgen dat je in één keer de juiste propositie maakt - you never get a 
second chance. 

Zorg periodiek voor updates van de voortgang - hou iedereen goed geinformeerd.  

Bij Baten geef je de waarde van potentiele opdracht; als je wilt vermenigvuldigd met de kans op dat 

moment. Die kans zal naarmate het leadproces loopt, moeten toenemen. Bij Kosten geef je de 

inspanning die je verwacht te moeten leveren; bijvoorbeeld in manuren maar een standaardtarief. 

Zie het voorbeeld hieronder.  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5. Doe het nu: Lead-opvolging en acties uitvoeren 

Organiseer het overleg: Offline meetings, Online meetings en Telefonisch meetings. Hier komt Share-

board weer volledig tot zijn recht. Immers, de Team Selling methode op deze pagina maakt dat je 

effectief kan zijn. Share-board zorgt dat je efficient kan zijn. Met Share-board kun je veel van de 

communicatie online doen. Acties uitzetten, reageren, Notities toevoegen, presentaties delen, etc.  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Niet alleen fysieke meetings, maar met Share-board kun je ook heel effectief telefonische (of skype) 

overleggen. Iedereen heeft namelijk altijd dezelfde en de meeste recente informatie voor zich. Acties 

volgen uit de checklist, uit de meeting, uit de lead-initiatief, uit de reacties op acties etc. Alle consultants 

en sales zitten in hetzelfde team. Iedereen is altijd en meteen op de hoogte. Via de computer, tablet, 
smartphone. Alle teamleden kunnen reacties geven of onderwerpen toevoegen; informatie aanreiken. 

Volg. Draag bij. Reageer. Voer uit. Bevraag elkaar. Koppel gesprekken terug.  

Op Kantoor. Onderweg. Thuis. Tussendoor. Snel. Efficiënt.   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6. Kies tussen waarde, kans en kosten: Sales funnel 

De kanswaarde, de kosten en de snelheid waarmee leads van ontwikkelen geven je het overzicht over 

alle leads heen waar je energie in wilt steken en waar niet/minder. Of je dat je de energie wilt versnellen 

of verplaatsen naar de toekomst. Als je het inzicht hebt in de kans(waarden) en de sales- energie en 

kosten kun je de keuzes maken waar je je kwartjes op legt. Klik op Initiatieven. Klik op tabel-icon 
rechtsboven. Zie hier een voorbeeld.  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7. Werk makkelijk samen aan leads 

Samen werken aan leads kan zonder een hulpmiddel. Maar mét een hulpmiddel als Share-board wordt 

het samen werken wel effectiever en efficienter: informatie kan sneller worden gedeeld, nooit meer 

zoeken waar het staat, nooit meer zoeken in je mail, kennis hou je vast, discussies en keuzes ook.  

Kort weg: 

Consultants en sales in één SB-team (closed user group). 

Alle teamleden altijd op de hoogte. Direct terugkoppelen. 

Thuis. Op kantoor en onderweg. Snel kunnen acteren.  
Sales funnel voor je Leads en Acties. De basis voor keuzes. 

Dwingt structuur en discipline af. Geeft focus. Richt energie. 

Checklist: niets vergeten. You never get a 2nd chance. 

Makkelijk en efficient. Niet zoeken in je mail. Alles op een rijtje. 
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Lead-checklist 

SAMENVATTING 

Wat is de opportunity?  

Wat is probleem? En onze oplossing?  

Welke concrete waarde brengen we (echt)?  
Wat gaat het de klant (concreet) opleveren?  

Wat is de pitch in termen van business needs?  

Wat lost het op?  

Wat willen we verkopen?  

Hebben ze haast?  
Wat weten we nog niet? Bij wie of hoe halen?  

Wie (of wat) hebben we (nog) nodig? 

WAT IS DE ECHTE KANS? 

Hoeveel kans maken we?  
Welke (unieke) kracht hebben wij hebben voor probleem & behoefte?  

Wie gunnen ze 'n opdracht?  

Wat is onze SWOT?  

Wat is strategie concurrent(en)?  

Welke salesstrategie hebben wij t.o.v. de concurrent(en)? 

WILLEN WIJ HEM? 

Te verwachten omzet? Marge?  

Baten bij Lead Initiatief = Opdrachtwaarde x kans.  

Kosten bij Lead Initiatief = bv schatting manuren nodig om te winnen x tarief.  
Past het op onze best practices? Past in strategie? Spin off? Zuigende werking?  

Goed voor professionals en imago?  

WIE ZIJN DE BUYERS? 

Wie ligt waarvan wakker? Uitdaging? Wie wil echt verbeteren en geld uitgeven?  
Wie neemt finale besluit? Budget?  

Wat is buyers netwerk? Wie is de fox? Welke beinvloeders zijn er?  

Wie kennen we? wie niet? Persoonlijke behoeftes (alle buyers)?  

Wie wil ons helpen met de Buy-in?  

Met wie van de buyers kunnen we de contouren van de oplossing maken? 

WAT GAAN WE CONCREET LEVEREN? 
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Welke propositie brengen we aan wie?  

Tegen welke prijs en condities?  

Wie gaat deze kar trekken?  

Wat hebben we nodig?  
Hoe gaan we leveren / managen? 

ACTIES: 

Go/NoGo (naar volgende fase)? Doen we een investering? Wie?  

Wie gaat waarmee naar welke buyer, in welke volgorde en wanneer? Wie is de Fox?   
Welke persoonlijke relatie is er (nodig)?   

Hoe relatie te bouwen? (behoefte?) 
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Sales funnel 

Sales Funnel laat je zien waar je je energie op (moet) richt(en). Om de sales funnel makkelijk aan te 

passen, klik je op Initiatieven en daarna op de knop [1, 2, 3] rechtsboven. Je ziet de lead ontwikkeling 

gesorteerd over de fasen, de leads per accounts en de kans-waarde per dienst of services. Je kunt in de 

tabel direct de aanpassingen doen door op de velden te klikken. 

Zie de laatste pagina voor een uitvergroting. 
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TIP: Begin klein en groei met stapjes 

Start met een Sales team, nodig een enkele teamleden uit die er direct belang bij hebben, dat de Team 

Selling aanpak meteen goed neergezet wordt en succesvol wordt. De eerste die dit team start is de 

Beheerder van dit team en kan anderen uitnodigen.  

Check de support-pagina om snel een overzicht te krijgen van de goodies van Share-board.  

 https://support.share-board.nl 

  

Maak als Beheerder de subkenmerken aan zoals gegeven verderop in:  

 “TIP: Overzicht met Kenmerken en Subkenmerken’’ 

Start met één lead-initiatief van de lead waar je aan wilt werken volgens stap 3. 

Start met één notitie: Account van je meeste recente prospect/klantorganisatie waar je een lead hebt 

lopen volgens stap 2.  

Volg de 7 stappen in deze handleiding.  

Breidt het gebruik stap-voor-stap uit.  

Nodig stap-voor-stap anderen uit. 

Je kunt dit uitbreiden tot een organisatie-brede aanpak, voor alle leads en alle prospects en klanten. 

Meer informatie en ondersteuning? Mail ons. info@share-board.nl 
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TIP: Overzicht met Kenmerken en 
Subkenmerken 

Voor Team Selling zijn enkele Kenmerken en subkenmerken min of meer standaard. Hoewel je zelf 

bepaalt welke kenmerken en subkenmerken je aanmaakt, geven de onderstaande Kenmerken en 

subkenmerken de nodige overzicht. Je kunt de subkenmerken gebruiken om informatie-items te 

groepen met de filters. Combinatie van Filters kun je ook opslaan.  

1. Gebruik de Kenmerk "Fase" als de fasering voor leads (zie hieronder). 

2. Maak Kenmerk aan: “Account” met de namen van de acounts (zie hieronder). 

3. Maak Kenmerk aan: Practice/Services met jullie standaarddiensten 

etc. 
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TIP: Koppelingen voor Team Selling 

Zet Share-board naar je hand. In Share-board kun je alle items ‘koppelen’ aan alle andere items. Zo leg 

je verbindingen. Maak Contacten aan als Notities: Contact Voornaam Achternaam, Corporate-naam.  

Koppel alle Contacten aan het Accountplan. Zo hou je contactpersonen en accountplannen bij elkaar.  

Koppel Accountplan aan Meetings. En Meeting aan Salesplan. Koppel Acties aan Meetings aan Lead-
Initiatieven. Niemand hoeft meer te zoeken in lijstjes in de mail of op de server. Altijd up to date. Altijd bij 

de hand. Richt under your fingertips….. Zie in de RECHTERKOLOM in het voorbeeld.  
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Zo koppel je een lead aan Contacten, Accountplan, Meetingen, Acties etc 
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TIP: Geen tekst-documenten meer ! 

Voorkom het uploaden van documenten die alleen voor elkaar zijn bedoeld. Documenten zijn niet 

handig om te gebruiken: Uploaden, downloaden, openen, aanpassen, weer uploaden. Je hebt veel 

slagen nodig om iets aan te passen.  

Zet tekst direct in een Notitie, Meeting, Acties etc. Anderen kunnen die items direct lezen in Share-board 

en aanvullen of aanpassen. Of via Reacties direct opmerkingen maken of vragen stellen. Share-board 

items zijn dat wel: altijd de laatste versie; direct inzage. 

! Binnen share-board-team heb je geen tekst-documenten meer nodig ! 
Heen en weer aanpassen van tekstdocumenten belemmert samenwerken. 

Binnen teams: leer het gebruik van tekstdocumenten af.  

Vanaf dag 1. 

Natuurlijk kun je documenten uploaden naar je share-board-team toe voor documenten die 

aangeleverd worden door anderen organisaties. En natuurlijk kun je documenten uploaden die bedoeld 

zijn voor andere organisaties of teams. 
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Q&A: Het verschil met een CRM-systeem? 

Een CRM-systeem... 

… is bedoeld voor 1-to-many (honderden tot duizenden prospects) 

… te personaliseren op basis van standaardprofielen 

… snel verzanden tot instrumentele invuloefening voor de rapportages 

Share-board... 

… is bedoeld voor 1-to-some (enkele tot tientallen prospects) 

… levert maatwerk van proposities op specifieke behoefte van klant, intensief informatie delen 

… laat professionals makkelijk en actief meewerken en ‘intelligence’ delen. 
… laat je makkelijk informatie delen over lead en oplossingen 

… zeer flexibel in gebruik 

… levert tips en checklists 

… veelal factoren voordeliger dan CRM-systemen 

… vast houden van kennis, discussies en besluiten (hergebruik en leren van elkaar) 
… zeer actie-gericht 

… laat je in meerdere teams samenwerken, breder te gebruiken dan alleen voor sales, zoals 

• voor het ontwikkeling van diensten 

• voor algemen zaken over algemene nieuwtjes, social flow, afspraken, beleid, handboeken, 

meetingen, opdrachten, best practices, projectresulaten, opleidingen, meetingen, events.  
• projecten uitvoeren, ook tesamen met professionals van klanten  
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Vragen? 

Als je vragen hebt: help@share-board.nl. We helpen je graag!  

Verbetersuggesties vernemen we ook graag: info@share-board.nl. 
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